Gymnázium

Jevíčko
založeno 1897

DOMOV MLÁDEŽE

• 260 m od gymnázia
• na ubytování přispívá obec Jevíčko
a cena je cca 50 Kč/den
• ubytování na dvojlůžkových pokojích
• k dispozici: klubovny, knihovna,
sauna, posilovna
• v budově domova mládeže
se nachází školní jídelna

ŠKOLNÍ JÍDELNA

• nově zrekonstruovaná kuchyně
• cena obědu je 27 Kč
• cena celodenního stravování pro ubytované
na domově mládeže je 71 Kč

Přijďte navštívit naše gymnázium.
Rádi Vás uvítáme.

Gymnázium Jevíčko
založeno 1897

A. K. Vitáka 452
569 43 Jevíčko
tel.: 461 327 805
fax: 461 327 831
e-mail: info@gymjev.cz

www.gymjev.cz

CO VÁS MŮŽE ZAJÍMAT?

STUDIJNÍ OBORY
(čtyřleté studium s maturitou)

• U nás víme, jak Vás připravit k maturitě a dalšímu studiu na vysoké škole. Svědčí o tom
vysoká úspěšnost u státních maturit (v roce
2013 100% úspěšnost) a přijetí na vysoké
školy (v roce 2013 více jak 97 % žáků).
• Rádi Vás naučíme angličtinu, němčinu,
ruštinu a francouzštinu.
• Můžete také navštěvovat kurzy čínštiny
a španělského jazyka s rodilým mluvčím.

• Gymnázium se všeobecným zaměřením
• Gymnázium s humanitním zaměřením
• Veřejnosprávní činnost
• Kombinované lyceum
• V prvním ročníku pro Vás pořádáme týdenní
adaptační kurz, kde můžete poznat své nové
spolužáky a profesory.

• Ve volném čase pro Vás organizujeme kroužek
florbalu, basketbalu, programování, fotografování, robotiky a přírodovědných projektů.
Novinkou je také kroužek včelařství.

• Výuka u nás Vás bude bavit – součástí výuky
jsou i projektové dny, exkurze a výlety.

• Spolupracujeme se školami v zahraničí
(Německo, Itálie, Polsko) a organizujeme
pro Vás studentské výměny.

• Pro přespolní nabízíme ubytování
na Domově mládeže.

• Naši studenti mají k dispozici klubovnu
s posezením, stolním fotbalem a ping-pongem.

• Dobře Vám uvaříme v moderní jídelně.
• Součástí výuky je v 1. ročníku týdenní lyžařský
kurz a ve 3. ročníku týdenní sportovně turis
tický kurz.
• Pro uchazeče o studium pořádáme
přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
• Studenti 1. ročníku si mohou zdarma zapůjčit
nejpodstatnější učebnice v hodnotě 750 Kč,
čímž šetří rodinnou kasu.
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